สารจากหัวหน้ าวิชาการต่ างประเทศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฉบับที่ 3/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560
เรื่อง
เรียน

สารจากหัวหน้ าวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ ายต่ างประเทศ
ท่ านผู้ปกครอง
“ เลิศลํา้ คุณธรรม เลิศหล้ าวิชาการ ” คุณครู มีความคาดหวังให้ นกั เรี ยนมีความสามารถด้ านวิชาการควบคู่กบั คุณธรรม และ
มาโรงเรี ยนด้ วยจิตใจที่พร้ อมจะเรี ยนรู้ในทุกๆ ด้ าน มิใช่เพียงมุง่ เน้ นแต่ด้านวิชาการอย่างเดียว แต่ต้องพร้ อมที่จะมีสว่ นร่ วมรับผิดชอบร่ วมกับ
เพื่อนๆ ในชัน้ เรี ยน ผ่านกระบวนการทํางานอย่างเป็ นขันตอนที
้
่คุณครู จัดเตรี ยมไว้ เกิดการทํางานร่ วมกันได้ เป็ นอย่างดี และเพื่อเป็ นการ
ส่ง เสริ มความสามารถของนักเรี ยนได้ อ ย่า งเต็ มศักยภาพ โดยผู้ป กครองสามารถนํ าไปปรั บใช้ กับ นักเรี ย นเมื่ ออยู่ที่บ้ านได้ ด้ วยเช่น กัน
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
• กําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมกับวัย
• ปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนเกิดความรับผิดชอบ
• เคารพกฎระเบียบผู้มีอาวุโส และผู้อื่น
• ให้ ความสําคัญด้ านการศึกษา และความรับผิดชอบในการทํางาน
• สร้ างให้ นกั เรี ยนมีคา่ นิยมและบุคลิกที่ดี
• สร้ างแรงจูงใจให้ นกั เรี ยนมาโรงเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ
• สร้ างข้ อตกลงให้ นกั เรี ยนรับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ ้นจากพฤติกรรมของตนเอง
• เสริ มทักษะวิชาการในห้ องเรี ยนและทักษะการทํางานด้ วยตนเอง
• ส่งเสริ มทักษะการอ่านของนักเรี ยนด้ วยวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย
• การคิดและสร้ างทักษะการแก้ ปัญหา
• การให้ กําลังใจ
การส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีการฝึ กฝนทักษะด้ านต่างๆ เมื่ออยูท่ ี่บ้าน จะเป็ นปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลให้ นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
อีกทังการประสานความร่
้
วมมือกันเป็ นอย่างดีระหว่างบ้ านและโรงเรี ยนแล้ วนัน้ จะยิ่งเป็ นการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จทังด้
้ าน
วิชาการ คุณธรรม และจิตใจ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้ อย่างแน่นอน
ซึง่ ในภาคเรี ยนที่ 2 นี ้ คุณครูขอเรี ยนให้ ผ้ ปู กครองทราบว่า นอกจากการเรี ยนตามปกติแล้ วนักเรี ยนยังได้ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรี ยน
จัดขึ ้น อาทิ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรม Genius Contest กิจกรรมหยุดทุกงานเพื่อการอ่านในโครงการใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนรักการอ่าน เพื่อส่งเสริ ม
ให้ นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาทักษะด้ านต่างๆ อีกด้ วย
ด้ วยรักและผูกพัน
มิสเตอร์ เดเรียส โคโนโทเพท
หัวหน้ าวิชาการฝ่ ายต่ างประเทศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ ายต่ างประเทศ ฉบับที่ 3/2560
( กรุ ณาส่ งใบตอบรับคืนภายในวันจันทร์ ท่ ี 18 ธันวาคม 2560)
ข้ าพเจ้ า ............................................................................ ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. .................................................................................
ชื่อเล่น ............................. ชัน้ ....................... ได้ รับและรั บทราบสารจากหัวหน้ าวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ าย
ต่างประเทศ ฉบับที่ 3/2560 แล้ ว และมีข้อเสนอแนะดังนี ้...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง……………………………………………

Letter from the Primary & Secondary Academic Supervisor. Edition 3/2017 December 14th, 2017
Regarding: Letter from the Primary & Secondary Academic Supervisor. Edition 3/2017
Dear Primary and Secondary Parents/Guardians,
“Best in Academics, Virtue and Mind” is the Lertlah School motto. We have high expectations of academics, virtue and
mind from our students. We would like them to come to school with a mind prepared for not only learning, but also being a
responsible citizen of the classroom. The following are ways that our teachers help students to be good citizens and reach their
potential. These are also ideas that can be implemented at home. Please review the list and help prepare your child to be
responsible, prepared and confident at home as well as in the classroom.
• Setting age-appropriate expectations
• Building responsibility
• Teaching respect for rules, authority and other people
• Emphasizing the importance of education and a strong work ethic
• Helping children build strong moral values and character
• Promoting regular school attendance
• Making sure children face the consequences of their behavior
• Reinforcing academic and homework skills
• Implementing ways to encourage and help with reading
• Creating ways to build children's problem-solving skills
• Encouraging
Your support at home is essential in the success of your child. We must all work together to ensure the best education
possible and that your child may be the best in academics, virtue and mind.
This term, students will participate in many exciting activities including Father’s Day activities, Genius Contest and the
Drop Everything and Read (DEAR) reading program.
Sincerely,
Darius Konotopetz
Primary and Secondary Academic Supervisor
Reply Form of Letter from the Primary & Secondary Academic Supervisor. Edition 3/2017
(Please return this form by December 18th, 2017)
I, ………………………………………………….…………..…, parent/guardian of ……………………………………….………………...
Nickname …………..., Class …………, have read this Letter from the Primary & Secondary Academic Supervisor. Edition 3/2017.
Comments:………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Parent/Guardian Signature …………………………….…….…………

